
 
 גאווערנער קעטי האקול   10/6/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

 סטארטאפ פארמעסט פינאליסטן   2021נארט 43גאווערנער האקול אנאנסירט 
  

מיליאן דאלער געווינס,   5סטארטאפס פון איבער דער וועלט זיך פארצושטעלן פאר א טייל פון  19
 מיליאן דאלער   1אריינגערעכנט דער שפיץ פרייז פון 

  
נארט זיבעטער יערליכער  43פינאליסטן פאר דער   19גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן די 

לן קומען קיין באפעלאו שפעטער דעם חודש זיך פארצושטעלן  די פינאליסטן ווע סטארטאפ פארמעסט. 
 1מיליאן דאלער, און א הויפט פרס פון  5פאר איינע פון אכט אינוועסטירונג סומעס אין סך הכל פון 

מיליאן דאלער. די סטארטאפס שטאמען פון לענגאויס די פאראייניגטע שטאטן, ווי אויך קאנאדע און  
טע ריי אינדוסטריעס, פון קלינישע טעסטינג צו פינטעק סערוויסעס,  ענגלאנד, און דעקן א בריי

 אויסהאלטבארע פַארמינג, ארטיפישעל אינטעליגענץ, און קאנסומער געצייג.  
  
נארט זעצט פאר ווייטער דער טראדיציע דורך  43באפעלאו האט א רייכע היסטאריע פון אינאוואציע, און "

האט גאווערנער   "אהערציען עטליכע פון די וועלט׳ס מערסט באגייסטערנדע סטארטאפס צו דער ראיאן,
עקאנאמישע   דאס צוזאמפלעכטן פון טעכנאלאגיע און טאלאנט טרייבט מערקווירדיגע" האקול געזאגט.

יעריגע פינאליסטן זיך פארמעסטן צו זיין א חלק פון דער  -וואוקס, און מיר קוקן ארויס אויף צו זעהן די היי
   "טראנספארמאציע.

  
די פינאליסטן זענען אויסגערופן געווארן לעבעדיג דורך קעווין סיסקאר, וויצע פרעזידענט פון פארטפעל  

ריכטער  60האט אנגעפירט די אונטערזוכונג פראצעס אינאיינעם מיט  נארט, וועלכער 43און אויסוואל ביי 
וועלכע האבן איבערגעקוקט אפליקאציעס, זיך געטראפן מיט גרונדער, און געמאכט רעקאמענדאציעס  

 אויף אויסוועלן.  
  

דאס איז באגייסטערנדע גרייכפונקט אין " נארט פרעזידענטקע קאלין אי. היידינגער האט געזאגט, 43
נארט ׳פיינעלס׳  43זוכעניש פאר אונזער זיבעטע גרופע. יעצט זענען אלע אויגן געוואנדן אויף די  דער

בשעת מיר גרייטן זיך אויפצונעמען די גרונדער און א צאל אנדערע געסט צו באפעלאו שפעטער דעם  
אן אומקער צו  פערס-חודש אויף וואס פארשפרעכט צו זיין א פארקומעניש אויף צום געדענקען, און אן אין

   "שעי׳ס טעאטער.
  

נארט פיינעלס וועלן באזינגען א נייע קלאס פון פארמעסטער וואס זוכן 43יעריגע -באטייליגער ביי די היי
נארט׳ס פארטפעל און טרעפן נייע ריכטער. אין צוגאב צו א הויפט 43צו געווינען א פלאץ אין 

דאלערדיגע פרייזן, וועלן געווינער באקומען א    500,000מיליאן דאלער און זיבן  1אינוועסטירונג פון 
נארט׳ס נייע אינקובאטאר אין ׳סענעקע ווָאן טַאווער׳, אנווייז פון ערפארענע  43אומזיסטער ארט אין 

 מענטארן אין זייערע געביטן, און צוטריט צו אנדערע ביזנעס אינצענטיוו פראגראמען. 
  

 51נארט אינוועסטירט אין א פארשידנמיניגע פארטפעל פון 43איבער די פארלאפענע זיבן יאר האט 
פראצענט האבן  23פראצענט פון וועלכע זענען גרונדער פון קאלירטע אפשטאם און  31קאמפאניס, 

אין  פרויען גרונדער. באלד האלב פון די אלע קאמפאניס האבן אנגעהאלטן א ממשות׳דיגע אנוועזנהייט



 ACVוואונדער ׳-ארטיגע דזשאבס. צווישן זייער ראנקען איז טעק  800דער ׳קווין סיטי׳, שאפנדיג איבער 
געהאנדעלטע  -נארט צו נייע הויכקייטן אלס איר ערשט פובליק43אוקשענס׳, וועלכס האט געברענגט 

 .  2021, 24או אום מערץ -פי-פארטפעל קאמפאני, נאך אן איי
  

די השפעה פון דער פארמעסט קען מען נישט  "זיצער עריק רייך האט געזאגט, נארט באורד פאר43
ביליאן דאלער, מיט סך הכל   1נארט׳ס פארטפעל קאמפאניס האבן געשאפן איבער 43אפלייקענען:  

ביליאן דאלער. דורך אינוועסטירן אין די פארגעשריטענסטע ביזנעסער ברענגען   6אפשאצונגען פון באלד 
עכסטע טאלאנטן און דזשאבס צו דער ראיאן, און שטיצן זייער וואוקס, און טרייבן אן מיר אריין די ה

  " אויפלעבונג אין מערב ניו יארק.-עקאנאמישע ווידער
  

נארט פיינעלס קאסט נישט קיין געלט זיך צו באטייליגן, אבער רעגיסטראציע איז פארלאנגט, און זיצן  43
נארט פיינעלס  43ן ווער עס קומט אן פריער. אומזיסטע טיקעטס פאר וועלן זיין צו באקומען לויט׳ן סדר פו

פארשטעלונג טעאעטער קענען רעזערווירט ווערן ביי -אוונט ביי שעי׳ס קונסט  6אויף  28אום אקטאבער 
43North.org  . 

  
 נארט פינאליסטן זענען:  43 2021די 

  
   בעווערלי הילס, קאליפארניע  -  אקאלא

צוגעפאסטע אנווייזונגען פאר  -אקאלא איז א קאלעדזש אדמישענס פלאטפארמע וואס גיבט פערזענליך
 ׳טע קלאס, אויף צו העלפן שאפן די בעסטע קאלעדזש אפליקאציעס.  8סטודענטן אנגעהויבן פון 

  
   באפעלאו, ניו יארק  - ׳בעטערמיינד׳

רמע וואס ארבעט אינאיינעם מיט באזירטע טעראפי פלאטפא-׳בעטערמיינד׳ איז אן אינטערנעט
אוניווערסיטעטן צו געבן פאר זייער סטודענטן צוטריט צו א ברייטע נעטווארק פון גע׳לייסענס׳טע  

מענטאל־העלט קאונסעלארס פון די פריוואטקייט און באקוועמליכקייט פון זייערע לעפטאפס און מאביל  
 כלים.  

  
   אוסטין, טעקסעס ׳ביג ווילבעראו׳

( פלאטפארמע וואס ערמעגליכט פאר עסנווארג  SaaAסערוויס )- אלס-לבעראו׳ איז א סָאפטוועיר׳ביג ווי
טשעינס אויף צו טרעפן קאנסומער  -דיסטריביוטערס און גראסערי סטארס צו קענען פארוואלטן סופליי

 שפארן, און זיכערהייט. - פארלאנג פאר ארטיגע עסנווארג מיט רווחים, קאסט 
  

   ניו יארק, ניו יארק - פעקטארי׳ -׳באט
פרינטער פראדוקט ניצט קאנדוקטיוו טינט צו ערמעגליכן פאר סיי וועמען צו  3Dפעקטארי׳ס׳ -׳באט

 פרינט׳ען צירקיוט באורדס אין מינוטן אנשטאט וואכן.  
  

  ריטשמאנד היל, קאנאדע  -  ׳טשילקעיר׳
ליניעס פון באוועגיגקייט מכשירים טוישט איבער יעדע האנט ווילטשיר אויף  3׳טשילקעיר׳ס׳ 

באקרעפטיגטע ווילטשיר און העכערט דערמיט די זעלבסטשטענדיגקייט פון באניצער און  
ווי געווענליך פארבינדן מיט -באקוועמליכקייט און אין דער זעלבער צייט טוט פארמיידן איקסל

 אניץ פון א ווילטשיר.  לעבנסלאנגע ב
  

   לאנדאן, ענגלאנד  - ׳פלָאקס׳
פירסט פַארמינג; דאס ערמעגליכט  -זעהעניש טעכנאלאגיע ערמעגליכט פאר וועלפעיר-׳פלָאקס׳ס׳ מאשין

פאר עופות פַארם אייגנטימער צו פארבעסערן הינדל געזונטהייט און וואוילזיין, און אין דער זעלבער צייט  
 צו קענען אפערירן מער עטיש און אויסהאלטעוודיג.  
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  אזע, קאליפארניעסאן ה - ׳אינפוס העלט׳

- א-אלס -׳אינפוס העלט׳ באקרעפטיגט רעמָאוט אויספארשונג און קלינישע פרואוון מיט זייער סָאפטוועיר
סערוויס פלאטפארמע, וואס באהעפט קלינישע פארשער אין אמעריקע און אייראפע צו פאציענט  

 אנטיילנעמער אין אפריקע.  
  

   ניו יארק, ניו יארק  -  ווייז׳-׳קאפיטעל
אינוועסטמענט פלאטפארמע העלפט פינאנציעלע אינסטאנצן פרואוון און -ווייז׳׳ס מייקרא-קאפיטעל׳

ארויסשטעלן פינאנציעלע געזונטהייט מיטלען צו זייער עקזיסטירנדע קאסטומערס, ווי צ.ב.ש.  
 קאלקיולעיטער, אינהאלט, און טעמפלעיטס.  

  
   מאדיסאן, וויסקאנסין - ׳קילטער׳

טעגליכע  -מאביל פלאטפארמע וואס ערמעגליכט פאר מענטשן איבערצוטוישן זייערע טאג ׳קילטער׳ איז א
אקטיוויטעטן אויף געלעגנהייטן צו טרייבן טשעריטעבל געלטער צו זייער מערסט באליבטע צוועקן און אין 

 דער זעלבער צייט בויען קולטור און קאמיוניטי צו האבן א גלאבאלער השפעה.  
  

   נאר, טעקסעסמע -  ׳לאונדריס׳
( פלאטפארמע וואס העלפט אפטימיזירן און SaaAסערוויס )-אלס-׳לאונדריס׳ איז א סָאפטוועיר

גלאטיגער מאכן בעטגעוואנט און וועשצייג פארוואלטונג, צו רעדוצירן אויסגאבן און אפעראציע קאסטן ביז 
 פראצענט.   40

  
   מאונטען וויו, קאליפארניע -  ׳מעטאבָאב׳
באקרעפטיגטע מיטל אויסצושניידן די צייט פון דיּבָאג׳ען פראגרעמען אויף - איי-איז אן עי׳מעטאבָאב׳ 

 העלפט, דורך איבערקוקן ׳ּפייטהָאן׳ קאוד פאר באהאלטענע גרייזן און אויספיר שטרויכלען.  
  

   וויליאמסוויל, ניו יארק  -  ׳אגאנאמי׳
מעדיצין פלאטפארמע העלפט מענטשן זיך טעסט׳ען,  -אויסגעפאלגטער טעלע  -HIPAA׳אגאנאמי׳׳ס  

דיאגנאזירן, און באהאנדלען שלאף אפינע )א שלאפלאזיגקייט פראבלעם( פון דער באקוועמליכקייט פון  
 זייער אייגענעם היים.  

  
   קעלגערי, קאנאדע - ׳אנטאפיקעל׳

פראך פראצעסירן צו האלטן אן אויג אויף ארטיגע  ׳אנטאפיקעל׳ ניצט מאשין לערנינג און נאטורליכע ש 
רעגירונג אינסטאנצן אויף צו העלפן קאסטומערס זיך איינשאפן גאר ווערדפולע סיגנאלן פון קומענדע  

 קאנטראקט געלעגנהייטן און ביזנעס ריזיקע פארבינדן מיט פאליסי. 
  

   מעקיני, טעקסעס - שעיר׳ -׳שיער
( מאביל פלאטפארמע וואס העלפט סאלאן אייגנטימער  B2Bביזנעס )  -טו-שעיר׳ איז א ביזנעס -׳שיער

דימענד, דורך צוזאמשטעלן סאלאן  - טרייבן מער איינקונפט דורך אנפילן ליידיגע סאלאן בענקלעך אן
 יאנעלן.  אדער בארבערשאפ אייגנטימער מיט אונטערזוכטע גע׳לייסענס׳טע ׳ּביוטי׳ )שיינהייט( פראפעס

  
  קאלאמאזו, מישיגען  -  ׳טעקוויטי׳

׳טעקוויטי׳׳ס פלאטפארמע גיבט אירע קליענטן א לייזונג אויף צו בויען און ארויסגעבן סוקסעספולע 
 סעלפאן עפס אן דארפן שרייבן קאוד אין א גאר קורצע צייט.  

  
   באפעלאו, ניו יארק -   ׳טאפ סידז׳



קערס און געבראטענע זוימען אנגעפאקט מיט ערנערונג און טעם  ׳טאפ סידז׳ פראדוצירט ארטיזאנער קרע 
 דורך ניצן די פשוט׳סטע אינגרידיענטס וואס דער נאטור קען געבן.  

  
  איסט אורארע, ניו יארק  - עקס׳-טי-׳ווערי
טשעין לייזונגען צו  -פלאץ פון דיגיטאלע סקעמאטיקס צו סערווירן סופליי-עקס׳ איז א מארק-טי-׳ווערי

 קאסטומערס לענגאויס דער אעראספעיס, מעדיצינישע, און אינדוסטריעלע מארקעטס.  
  

   באפעלאו, ניו יארק -   ׳וועריווענד׳
אלן אדער באצאלט צו ווערן, וואס  ׳וועריווענד׳ טוהט אנבאטן דער שנעלסטע וועג מעגליך צו באצ 

ערמעגליכט פאר ביזנעסער אויסצופירן טראנזאקציעס מיט קונים און ווענדארס און א דיגיטאלע בערזל  
 ( באצאלונגען.  B2Cקאנסומער ) -טו-און ביזנעס B2Bוואס באקרעפטיגט רגעים׳דיגע 

  
   ארלינגטאן, טעקסעס -  ׳זיעלָאט אינטעראקטיוו׳

די בעסטע וועג זיך צו לערנען שפילן גיטאר, און טוהט אנבאטן נאכגעמאכטע  זיעלָאט׳ס עפ איז 
לעבעדיגע כלי זמר צוזאמגעּפָארט מיט טעכנאלאגיש  -ווירקליכקייט ווידעאו לעקציעס פאר עכט 

 פארגעשריטענע הארדווער.  
  

 נארט 43וועגן 
פ פארמעסט, און  נארט איז אן עקסעלערעיטאר פראגראם וואס ריכט אפ א יערליכע סטארטא 43

וואוקס קאמפאניס אין באפעלאו, ניו  - מיליאן דאלער א יאר צוצוציען און קולטיווירן הויכע 5אינוועסטירט  
נארט׳ס פארטפעל קאמפאניס באקומען אויך בחינם׳דיגע אינקובאטאר פלאץ אין באפעלאו אויף  43יארק. 

צוטריט צו אנדערע ביזנעס אינצענטיוו  איין יאר, אנווייז פון מענטארן אין פארבינדענע געביטן, און
נארט אפערירט דורך די שטיצע פון גאווערנער קעטי  43ָאּפ ניו יארק׳. -פראגראמען ווי צ.ב.ש. ׳סטַארט

האקול, עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט, דער רעלף סי. ווילסאן דזר. פאנדעישען, און עטליכע אנדערע  
 .  www.43north.orgנארט, באזוכט 43ספאנסירער. פאר מער אינפארמאציע וועגן 
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